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تقرير األمني العام عـن احلالـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وعـن أنـشطة                      
  مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف ذلك البلد

  
  مقدمة  -أوال   

قُدم هذا التقرير بناء على طلب جملـس األمـن الـوارد يف البيـان الـصادر عـن رئيـسه يف                        - ١
 االســتمرار يف  الــذي طلــب فيــه اجمللــس مــين ،)S/PRST/2001/25 (٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول٢٦

إطالعه بصفة منتظمة على احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسـطى وأنـشطة مكتـب األمـم املتحـدة                  
  .املتكامل يف ذلك البلد

 -وُيقدم التقريـر آخـر املـستجدات بـشأن التطـورات الـسياسية واألمنيـة واالجتماعيـة                    - ٢
 اإلنسان يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وبـشأن أنـشطة             االقتصادية واإلنسانية وتطورات حقوق   

الـذي خلـف مكتـب      (مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسـطى            
  / كــانون الثــاين١األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء الــسالم يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى اعتبــارا مــن 

). S/2009/627 (٢٠٠٩ديـسمرب   /ن األول  كـانو  ٨ املـؤرخ    الـسابق منـذ تقريـري     ) ٢٠١٠يناير  
ويقــدم أيــضا آخــر املــستجدات بــشأن اجلهــود اجلاريــة إلنــشاء هيكــل املكتــب وتــوفري املــوارد    

  .لتشغيله الفعلي وبشأن عملية اإلدماج
  

  احلالة السياسية  -ثانيا   
ديـسمرب ببـذل    /اتسمت احلالة السياسية يف مجهورية أفريقيا الوسطى منذ كانون األول           - ٣
، وال سـيما    ٢٠٠٨ديـسمرب   /هود لتنفيذ توصيات احلوار الـسياسي الـشامل يف كـانون األول           ج

ادات إلجـراء وتنظـيم     دتلك املتعلقة بربنامج نزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج واالسـتع             
  .انتخابات رئاسية وتشريعية تتسم بالشفافية واملصداقية
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ــة متابعــة احلــوار، منــذ إنــشائها يف    - ٤ ــاير / كــانون الثــاينوعقــدت جلن ، دورات ٢٠٠٩ين
. شهرية وأربع دورات ربع سنوية السـتعراض حالـة تنفيـذ توصـيات احلـوار الـسياسي الـشامل                  

وأشــارت جلنــة متابعــة احلــوار يف تقريرهــا التقييمــي الــذي ُنــشر يف هنايــة دورهتــا الربــع الــسنوية  
توصـية اعتمـدها احلـوار       ١١٦ مـن     فقط  توصية ٤٤، أن   ٢٠١٠يناير  /الرابعة، يف كانون الثاين   

وتعلـق  .  يف املائـة   ٣٧,٩٣السياسي الشامل قد ُنفذت بالكامـل، والـيت متثـل معـدل تنفيـذ يبلـغ                 
ــي أ    االقتـــــصادية - ذات الـــــصلة بالقـــــضايا االجتماعيـــــة  اتعلـــــى معـــــدل للتنفيـــــذ بالتوصـــ
ن واجلماعـــــات املـــــسلحة أدىن ، بينمـــــا ســـــّجلت تلـــــك املتعلقـــــة بـــــاألم) يف املائـــــة٤٤,٧(

  .التنفيذ معدالت
وأوفدت جلنة متابعة احلوار ثالث بعثات للتوعية إىل خمتلف أجـزاء البلـد، مبـا يف ذلـك         - ٥

املناطق املتأثرة بعمليات التمـرد يف اجلنـوب الـشرقي، والـشمال الغـريب، والـشمال الـشرقي، يف                  
خابيـة   االنت اللجـان وركّزت البعثة على إنشاء     . أبريل/ نيسان ١٤مارس إىل   / آذار ٣٠الفترة من   

احملليــة، واللجــان احملليــة لربنــامج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج، واحلالــة األمنيــة يف  
 وورك زودي، - يف تقرير موجـه إىل ممـثليت اخلاصـة، سـال            اللجنةوذكرت  . الدوائر االنتخابية 

را لـنقص  أبريل، إىل أن اللجان االنتخابية احمللية ال تعمـل بكامـل طاقتـها نظـ          / نيسان ٢١بتاريخ  
ونّوه تقرير اللجنة أيضا بضعف اللجان احمللية لربنامج نزع الـسالح والتـسريح وإعـادة               . املوارد

اإلدمــاج، والتــأخري يف إعــادة جتميــع املقــاتلني الــسابقني، والقيــود املفروضــة علــى حريــة حركــة 
 -هـام  األشخاص يف املنـاطق الـيت يـسيطر عليهـا املتمـردون، وال سـيما يف مقـاطعيت أوهـام وأو                   
  .بندي الواقعتني يف الشمال الغريب، مما أعاق فريق اللجنة عن زيارة مدينيت بوا ونديلي

عفــاء وزيــرين مــن  الــرئيس فرنــسوا بوزيزيــه مرســوما بإأبريــل، أصــدر/ نيــسان٢٠ويف   - ٦
منصبيهما ومها ياك كوندا وزير االتصاالت وايليو أويفيو وزيـر اإلدارة اإلقليميـة والالمركزيـة               

وفيمـا يتعلـق بـاألخري، مـن اجلـدير بالـذكر أن             .  كان أيضا الوزير املختص باالنتخابـات      والذي
املعارضة وجهت نداءات متكررة الستقالته أو استبداله استنادا إىل وجود تنـازع اختـصاصات              

  . بني دوره كأمني عام حلزب كواناكو احلاكم ودوره كوزير خمتص باالنتخابات
  

  االنتخابات    
ديــسمرب جلنــة توجيهيــة لــدعم العمليــة     / كــانون األول٢٢صفة رمسيــة يف أُنــشئت بــ   - ٧

استنادا إىل توصيات بعثة تقييم االحتياجـات االنتخابيـة الـيت أوفـدت يف الفتـرة مـن                  االنتخابية،  
،  التوجيهيـة لالنتخابـات    وتضم اللجنة . نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٢أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢٩
، ها عـن اللجنـة االنتخابيـة املـستقلة، مبـا يف ذلـك رئيـس           ، ممثلني ة اخلاص يتتوىل رئاستها ممثل  تاليت  

، بـصفته   ة اخلاصـ  فيـع املـستوى للحكومـة، ونائـب ممـثليت         والذي يعمل كنائب للرئيس، وممثل ر     
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فرنـسا، والواليـات املتحـدة األمريكيـة،        (منسقا وممثال مقيمـا، والـشركاء الـدوليون الرئيـسيون           
ــة   ). حتــاد األفريقــي واالحتــاد األورويب، واال ــرة توقــف أولي ــوارد  ل كنتيجــةوبعــد فت ألحــداث ال

مـارس وعقـدت منـذ ذلـك        / أدناه، استأنفت اللجنة التوجيهيـة مـداوالهتا يف أوائـل آذار           وصفها
  .أسبوعيااحلني اجتماعا 

، قـرر ائـتالف هـش للمعارضـة ُيـدعى جتمـع قـوى         ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    - ٨
 االئتالفــات الرئيــسية للمعارضــة وهــي احتــاد القــوى الوطنيــة احليــة         والــذي يــضم -التغــيري 
ــة ــراف لألمـ ــادة     وأطـ ــشعيب إلعـ ــيش الـ ــسمى اجلـ ــسكري املـ ــسياسي العـ ــع الـ ــرى والتجمـ  أخـ

 تعليق مشاركته يف اللجنـة، ممـا أدى إىل إصـابة العمليـة االنتخابيـة بالـشلل لفتـرة                    - الدميقراطية
 ؛اذ ذلك القرار ما أمسته املعارضة بانعدام حيـاد اللجنـة          وكان الدافع إىل اخت   . تبلغ شهرين تقريبا  

وعيوب شـابت إنـشاء اللجـان االنتخابيـة احملليـة، وانعـدام مـصداقية القائمـة االنتخابيـة، ضـمن                     
ــتب     . شــكاوى أخــرى  ــة واس ــيس اللجن ــتقالة رئ ــضا باس ــت املعارضــة أي ــي  ادوطالب ل بعــض ممثل

  .ب اضطالع اللجنة بواليتهااملعارضة يف اللجنة، وهو ما اعتربته أوجه نقص شا
 يف يــهويف حماولــة إلجيــاد حــل ألزمــة الثقــة املتعمقــة هــذه، عقــد الــرئيس فرنــسوا بوزيز   - ٩

 ألصحاب املصلحة الوطنيني والشركاء الدوليني ملناقـشة مظـامل   ايناير اجتماع/كانون الثاين  ٣٠
ــة     ــوالن بومودميــو وســيط اجلمهوري ــ،املعارضــة وكلّــف يف ذلــك االجتمــاع ب يس األســاقفة  رئ

  . ببذل جهود للوساطة للمساعدة يف حل األزمة،السابق لبانغي
ــع     - ١٠ ــيت شــاركت يف احلــوار   وبلغــت تلــك اجلهــود ذروهتــا بتوقي ــات ال ــة والكيان احلكوم

وأتاحـت مـذكرة التفـاهم، الـيت        . فربايـر علـى مـذكرة للتفـاهم       / شـباط  ١٣يف  السياسي الشامل   
تبدال بعض ممثليها باللجنـة ونـصت علـى إعـادة النظـر       للمعارضة اس ،حلت بصفة رمسية األزمة   

نــشئت يف البعثــات الدبلوماســية يف تــشكيل اللجــان االنتخابيــة احملليــة، مبــا يف ذلــك تلــك الــيت أُ 
التابعة جلمهورية أفريقيا الوسـطى فيمـا وراء البحـار، وإجـراء مراجعـة حلـسابات عمليـة متويـل                    

كاء الـدوليني واخلـربة الوطنيـة املتاحـة، واسـتعراض            الـشر   من دعمباللجنة، وتعزيز قدرة اللجنة     
  .٢٠٠٥وحتديث مدونة قواعد السلوك االنتخابية لعام 

 مرســوماً رئاســياً  مــذكرة التفــاهم، أصــدر الــرئيس بوزيزيــه ويف أعقــاب التوقيــع علــى  - ١١
ــداً يف  ــة    / شــباط٢٤جدي ــة االنتخابي فربايــر، والــذي يتــيح للمعارضــة اســتبدال ممثليهــا يف اللجن
 ،ويف غــضون ذلــك. مــارس/ آذار١ الــيمني الرمســي يف  للجنــةوأدى األعــضاء اجلــدد. املــستقلة

يؤد اليمني ممثل التجمع الـدميقراطي ألفريقيـا الوسـطى الـذي أسـسه الـرئيس الراحـل أندريـه                     مل
ويف نفـس اليـوم، أصـدر الـرئيس بوزيزيـه مرسـوماً       . كولينغبا، بسبب مواجهته لتوترات داخلية   

 بوصفه تاريخ إجراء اجلولة األوىل لالنتخابات الربملانيـة         ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٥ بتحديدآخر  
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مــارس، أصــدر مرســوماً ثالثــاً بــشأن تعــيني حــدود الــدوائر االنتخابيــة   / آذار٢ويف . والرئاســية
ــاً يف  . بالنــسبة لالنتخابــات التــشريعية  ــه أن  / آذار٣وأصــدرت املعارضــة بيان مــارس زعمــت في

أبريل إلجراء االقتراع اسـتند إىل توصـية مـن طـرف            / نيسان ٢٥سي لتاريخ   حتديد املرسوم الرئا  
  . للمعارضة لليمني املمثلنيواحد لرئيس اللجنة وجرت صياغته قبل أداء األعضاء اجلدد

وأثارت أيضا املعارضة مسائل عديدة تتعلق حبالة استعداد اللجنـة االنتخابيـة املـستقلة،                - ١٢
ــة الناشــئة عــ    ــادة    والتحــديات األمني ــسريح وإع ــسالح والت ــزع ال ــة ن ــاجن عملي ــسألة اإلدم  وم

املشردين داخلياً والالجئني، مما يعد يف نظـر املعارضـة مـن الـسابق لـألوان إجـراء انتخابـات يف                     
ــرئيس   ــذي حــدده ال ــاريخ ال ــسالح    . الت ــزع ال ــة ن وأكــدت املعارضــة أن التقــدم احملــرز يف عملي

ملقاتلني السابقني يعد شـرطاً     ا نزع سالح وتسريح     ، ال سيما أن إمتام    دماجاإلوالتسريح وإعادة   
أساسياً لعملية تسجيل الناخبني املوثوق هبا ومن أجل حرية احلركـة للعناصـر الفاعلـة الـسياسية        

  .يف إجراء أي انتخابات
مارس، قـدمت اللجنـة االنتخابيـة املـستقلة تقريـراً مرحليـاً عـن أنـشطتها             / آذار ٢٤ويف    - ١٣

واسـتعرض التقريـر األعمـال التحـضريية        .  يف اجتماعها الرابـع    ة لالنتخابات لجنة التوجيهي إىل ال 
لالنتخابــات وخلــص إىل أنــه ســيكون مــن املــستحيل مــن الناحيــة التقنيــة بالنــسبة للجنــة الوفــاء  

  .ورحب الشركاء الدوليون الرئيسيون بالتقرير بصفة عامة.  املبدئي الزمينجبدوهلا
مــايو كتــاريخ / أيــار١٦ئيس بوزيزيــه مرســوماً حيــدد مــارس، أصــدر الــر/ آذار٣٠ويف   - ١٤

  وحث هذا جتمع قوى التغيري على إصدار بيـان         .جديد إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية    
أعلــن فيــه أنــه لــن يتقــدم مبرشــحني، اســتناداً إىل األحــوال غــري املهيــأة  أبريــل /نيــسان ٥ بتــاريخ

وكنتيجة لذلك، انتهى موعـد     . مايو/ أيار ١٦يف  إلجراء انتخابات شفافة وموثوق هبا وتوافقية       
ــسان٩ ــشريعية     / ني ــات الرئاســية والت ــأي مرشــحني لالنتخاب ــدم املعارضــة ب ــل دون أن تتق . أبري

 باالسـتمارات الالزمـة للترشـح سـوى     يتقـدم ولذلك وحىت تاريخ االنتهاء مـن هـذا التقريـر، مل        
  .باتاسيهالرئيس بوزيزيه والرئيس السابق 

 يف اجلمعية الوطنيـة،     ه استقبل الرئيس بوزيزيه الرئيس السابق باتاسي      ،ذلكويف غضون     - ١٥
وعقــب االجتمـاع، أعلــن  . ٢٠٠٩ مـن املنفــى يف عـام   هللمـرة الثانيــة منـذ عــودة الـسيد باتاســي   

 بالعمـل مـع أصـحاب املـصلحة الـوطنيني مـن             هزيـ بوزي أنه كُلّف من قبل الـرئيس        هالسيد باتاسي 
ومـع  .  سياسي بشأن مجيع التحديات اليت تواجه العملية االنتخابية        أجل التوصل إىل توافق آراء    

 هبذا الـشـأن مل ُتعّمـر طـويالً، بـسبب عـدم حتمـس املعارضـة                 ه فإن مبادرات السيد باتاسي    ،ذلك
  .للمشاركة يف جهود الوساطة بقيادة الرئيس السابق
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االنتخابيــة املــستقلة يف إطــار اجلهــود املبذولــة حلــل اخلالفــات بــني املعارضــة واللجنــة  و  - ١٦
بشأن العملية االنتخابية، وصل املبعوث اخلاص لألمني العـام للمنظمـة الدوليـة للبلـدان الناطقـة                 

ــرئيس  ــسية، ال ــيريبالفرن ــا ب ــانغي يف    بويوي ــسابق، إىل ب ــدي ال ــيس بورون ــسان١٣، رئ ــل أ/ ني بري
تمــع املــدين إلجــراء سلــسلة مــن املــشاورات مــع الــسلطات الوطنيــة واألحــزاب الــسياسية واجمل   

ويف ذات الوقت، واصل ممثلو اجملتمـع الـدويل، إىل جانـب ممـثليت اخلاصـة،                . والشركاء الدوليني 
ــام املنظمــة بــدورها،       ــة لقي ــة مواتي ــة التغلــب علــى املــأزق وإجيــاد بيئ دورهــم يف الوســاطة حملاول
ــذي حــدده دســتور       ــزمين ال ــات شــفافة وذات مــصداقية، يف حــدود اإلطــار ال وإلجــراء انتخاب

  .هورية أفريقيا الوسطىمج
بريـل،  أ/ نيـسان  ٢٢قـد يف    ويف االجتماع الثامن للجنة التوجيهيـة لالنتخابـات الـذي عُ            - ١٧

قــدمت اللجنــة االنتخابيــة املــستقلة تقريــرا مرحليــا آخــر يركــز أساســا علــى العمليــات املتــصلة   
سبب صـعوبات   ويف تلك املناسبة، أقر رئيس اللجنة صراحة بأنه، بـ         . مبراجعة كشوف الناخبني  

ــات يف       ــراء االنتخابـ ــن إجـ ــن ميكـ ــة، لـ ــة املراجعـ ــاء عمليـ ــرأت أثنـ ــة طـ ــستية معينـ ــة ولوجـ تقنيـ
 مـنقح إلجـراء   وأفصح أيضا عـن أن اللجنـة ستـضع جـدول            . مايو حسبما كان مقررا   /أيار ١٦

  . يراعي مجيع اجلوانب اليت تتصل بتنظيم انتخابات شفافة وذات مصداقيةاالنتخابات
 إىل عقد اجتمـاع ألصـحاب املـصلحة        هبريل، دعا الرئيس بوزيزي   أ/نيسا ن ٢٩ويف يوم     - ١٨

وتوصـل االجتمـاع    . الوطنيني والشركاء الدوليني ملناقشة األزمة اجلديـدة يف العمليـة االنتخابيـة           
ــداد النتخابـــات        ــايف لإلعـ ــة الوقـــت الكـ ــل إتاحـ ــن أجـ ــات مـ ــل االنتخابـ ــه جيـــب تأجيـ إىل أنـ

ــات   ذات ــوطنيني    . مــصداقية وإلجــراء تلــك االنتخاب ــصلحة ال ــع أصــحاب امل ــد رحــب مجي وق
 اجلمعيـة   يفرح مـشروع قـانون عقـب ذلـك          وطُـ .  املعارضة يف ذلك باإلمجاع بتلك اخلطوة، مبا     

ــرئيس و     ــديل الدســتور مــن أجــل متكــني ال ــة لتع ــاء يف   أعــضاء الوطني ــة مــن البق ــة الوطني اجلمعي
وجتـدر اإلشـارة    . نتخابـات  الدسـتوري حلـني الـتمكن مـن إجـراء اال           املوعد احملدد مناصبهم بعد   

ــديالت الدســتورية         ــد التع ــوى تؤي ــة الدســتورية فت ــن احملكم ــب م ــد طل ــرئيس كــان ق إىل أن ال
وسعت اللجنة الربملانية املعنية باملسائل الدستورية أيضا إىل اسـتطالع          . املقترحة، وحصل عليها  

 اجللـسة العامـة   آراء خمتلف أصحاب املـصلحة الـوطنيني بـشأن التعـديل املقتـرح قبـل تقدميـه إىل              
ولكن مشروع القانون لقي اعتراضا من املعارضة وبعض قطاعات اجملتمـع املـدين الـيت               . للربملان

تصر على أن تلـك املـسألة ميكـن معاجلتـها عـن طريـق توافـق آراء سياسـي فيمـا بـني أصـحاب                          
  .املصلحة الوطنيني

اللجنـــة التوجيهيـــة ويف تلـــك األثنـــاء، اعتمـــدت اللجنـــة ميزانيـــة منقحـــة أبلغـــت هبـــا    - ١٩
ــات ــوايل   . لالنتخابـ ــدة حبـ ــة اجلديـ ـــدرت امليزانيـ ــون دوالر، ٢١,٦وقُـ ــي مليـ ــادة  مت وهـ ــل زيـ ثـ
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 دوالر عـــن امليزانيـــة املبدئيــة الـــيت وضـــعت يف أعقــاب بعثـــة تقيـــيم   ماليــني  ٥حـــوايل  قــدرها 
  .االحتياجات االنتخابية

ة بـني االحتـاد األورويب      بريـل، قامـت بعثـة مـن فرقـة العمـل املـشترك             أ/ويف أوائل نيسان    - ٢٠
 اإلمنـائي دعمـا للعمليـة االنتخابيـة بزيـارة بـانغي لوضـع الـصيغة النهائيـة           األمم املتحـدة  وبرنامج

لترتيبات التوقيع على اتفاق متويل بشأن املسامهة اليت تعهـد هبـا االحتـاد األورويب وتبلـغ قيمتـها                   
ــورو٦,٥ ــون يـ ــها  .  مليـ ــن جانبـ ــسا مـ ــدمت فرنـ ــورو إىل٢٠٠ ٠٠٠وقـ ــرة،  يـ ــة مباشـ  اللجنـ

 مببلـغ مليـون دوالر لـدعم         األمريكيـة  وسامهت الواليات املتحدة  . للمساعدة على بدء أنشطتها   
 املبـالغ وكـذلك املبـالغ الـيت         تلـك ومل تدرج   .  الوطين الدميقراطيعهد  املاجملتمع املدين عن طريق     

امج األمــم قدمتــها فرنــسا ضــمن الــصندوق املــشترك للتربعــات لالنتخابــات الــذي أنــشأه برنــ    
  .املتحدة اإلمنائي

 مـــشروعا حتـــضرييا  ٢٠٠٩ديـــسمرب / كـــانون األول١وأقـــام الربنـــامج اإلمنـــائي يف     - ٢١
 دوالر يف ٤٠٠ ٠٠٠ ومببلــغ ٢٠٠٩ دوالر يف عــام ٣٦٥ ٠٠٠للمــساعدة ســاهم فيــه مببلــغ  

االنتخابيـة  ومكنت تلـك املـسامهة اللجنـة        .  عن طريق الصندوق املشترك للتربعات     ٢٠١٠عام  
من أن تقوم بعملها، كما مكنت الربنامج اإلمنـائي مـن اسـتقدام فريـق خـرباء ملـساعدة        ملستقلة  ا

ــا     ــات وتنظيمه ــى التحــضري لالنتخاب ــة عل ــانون     . اللجن ــانغي يف ك ــرض، وصــل إىل ب ــذا الغ وهل
ديــسمرب خــبري يف التعــداد االنتخــايب، أعقبــه وصــول كــبري املستــشارين التقنــيني لــشؤون   /األول

  .فرباير/أوائل شباطاالنتخابات يف 
 مليون دوالر يف إطار التخصيص الثاين لصندوق بناء الـسالم، لـدعم             ١,٥وقُـدم مبلغ     - ٢٢

 مليـون دوالر مـن ذلـك املبلـغ للجوانـب املتـصلة بـاألمن يف                 ١,١وخـصص   . العملية االنتخابية 
 للجنـة،    دوالر لتـوفري الـدعم الـتقين       ٤٠٠ ٠٠٠االنتخابات، بينما خصص املبلغ الباقي وقدره       

ــات        ــن أجــل االنتخاب ــات م ــز وطــين للبيان ــة مرك ــك إقام ــا يف ذل ــة   . مب ــد استعرضــت اللجن وق
التوجيهية املشتركة لصندوق بناء السالم وثيقة املشروع املتعلقة هبـذا التخـصيص واعتمـدهتا يف               

  .  بريل، وأُتيحت األموال املتعلقة بذلكأ/ نيسان٢١
ــم املتحــدة     - ٢٣ ــب األم ــة مكت ــا    ويف إطــار والي ــة أفريقي ــسالم يف مجهوري ــاء ال ــل لبن  املتكام

، ٢٠١٠الوسـطى، املتمثلـة يف دعــم تنظـيم انتخابــات سـلمية وذات مــصداقية وشـفافة يف عــام      
أجرت ممثليت اخلاصة مشاورات مستفيضة مع أصحاب املصلحة الوطنيني والشركاء الـدوليني،            

 وممثلــو اجملتمــع ،ة املعارضــة وقــاد، وكبــار املــسؤولني احلكــوميني يــهومــن بينــهم الــرئيس بوزيز 
 مـثال، كانـت     مـارس /وآذاريناير  /ويف كانون الثاين  .  واجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية    ،املدين

أنــشطتها حامســة األمهيــة يف تــشجيع املعارضــة علــى إبــداء املرونــة وعــدم االنــسحاب متامــا مــن  
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يني علـى التوصـل إىل حلـول        كما شجعت ممثليت اخلاصة املـسؤولني احلكـوم       . العملية االنتخابية 
ــة لــضمان هنــج دويل منــسق   . مالئمــة للمــسائل الــسياسية الرئيــسية  ويف إطــار جهودهــا املبذول

ومتــسق لــدعم تنظــيم انتخابــات ذات مــصداقية وشــفافية، ترأســت اجتماعــات منتظمــة للجنــة  
تماعــات الدوليــة ملتابعــة احلالــة الــسياسية واإلمنائيــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، ونظمــت اج 

  .تعقد كل أسبوعني مع جمموعة السفراء األفارقة
  

  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج    
أحــرزت عمليــة نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج تقــدما بطيئــا، بــالرغم مــن      - ٢٤

ــائي   ــامج اإلمنـ ــذهلا الربنـ ــيت بـ ــود الـ ـــ   . اجلهـ ــسكريون الـ ــون العـ ــل املراقبـ ــد وصـ ــذين ٣١وقـ  الـ
ويف  .ديـسمرب / كـانون األول ٥ االقتـصادية لـدول وسـط أفريقيـا إىل بـانغي يف              اجلماعة قدمتهم
ديــسمرب، اعتمــدت اللجنــة التوجيهيــة لــرتع الــسالح والتــسريح وإعــادة        / كــانون األول١٧

ــسريح يف شــباط      ــزع الــسالح والت ــة ن ــق الــيت حتــدد بداي ــر وآذار/اإلدمــاج خريطــة الطري  /فرباي
فربايـر املرحلـة الثانيـة مـن محلـة التوعيـة            / شـباط  ٥ ويف ذلك اإلطـار، بـدأت يف       .٢٠١٠ مارس

ــسابقني       ــة املقــاتلني ال ــسريح وإعــادة اإلدمــاج، والــيت ترمــي إىل توعي ــزع الــسالح والت بــشأن ن
ــسكريني     ــراقبني الع ــشر امل ــضيفة وإىل ن ــات امل ــصرية، أوقفــت      .واجملتمع ــرة ق ــك بقت ــب ذل وعق

اجلـيش الـشعيب إلعـادة      ويف املنطقة،   احلملة بسبب خالفات بني حركة املتمردين الرئيسية         تلك
الدميقراطيــة، واحلكومــة خبــصوص أمنــاط دفــع بــدل الغــذاء اليــومي للمرشــحني لــرتع الــسالح     

  .والتسريح وإعادة اإلدماج
ويف حماولة حلل تلك األزمة، قررت اللجنة التوجيهية لرتع السالح والتـسريح وإعـادة                 - ٢٥

 إقامـة جلـان حمليـة لـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة               اإلدماج عدم الربط بني محلة التوعية وبـني       
ويف هذا اإلطار جرى بنجاح إنشاء اللجان احمللية ومت دفـع بـدالت             .  الغذاء بدلاإلدماج ودفع   

ــرة مــــن     ــة والــــشمالية الوســــطى يف الفتــ ــذاء يف املنــــاطق الــــشمالية الغربيــ  / آذار٩ إىل ١الغــ
 الـشمالية الـشرقية فاكاغـا    املقـاطعتني اثلـة يف  ولكن احملـاوالت املبدئيـة للقيـام بأنـشطة مم        .مارس

مارس حتتم إيقافها بسبب االفتقار إىل التعاون مـن القـادة         / آذار ٣٠ إىل   ٢٢وهوت كوتو، من    
امليدانيني جلماعة املتمردين السابقني، احتاد القوى الدميقراطية مـن أجـل التجمـع، الـذين قـدموا                 

  . قائمة مطالب سياسية إىل احلكومة
 تلك األثناء، استؤنفت محلة التوعيـة وأجريـت بنجـاح نـسيب يف املنـاطق الـشمالية                  ويف  - ٢٦

ــن       ــرة م ــد يف الفت ــن البل ــشمالية الوســطى م ــة وال ــارس إىل / آذار٢٢الغربي ــسان٨م ــلأ/ ني . بري
ـــ    ــابعون للجماعــة االقتــصادية لــدول  ٣١وإضــافة إىل ذلــك، ُنـــشر املراقبــون العــسكريون ال  الت

ــدان  ــا يف املي ــر، كــان املراقبــون العــسكريون    . وســط أفريقي ــدانويف وقــت تقــدمي التقري ، يف املي
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جيمعون املعلومات ويقومـون باألعمـال األساسـية الالزمـة للتحقـق مـن قـوائم املرشـحني لـرتع                    
  .السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

ــا         - ٢٧ ــة أفريقي ــشعب مجهوري ــة ل ــة الدميقراطي ــاتلو اجلبه ــة، احتجــز مق وخــالل تلــك احلمل
وأشـار  .  يف امليدان ممثل اجلبهة يف فريـق التوعيـة ووسـيطني حملـيني، واختـذوهم رهـائن                  الوسطى

 للـسالم    ليربفيـل   اجلبهة قد نأت بنفسها عن اتفاق      ذلك إىل جانب تطورات أعقبته إىل أن تلك       
ــشامل ــسريح وإعــادة      ال ــسالح والت ــزع ال ــة ن  وأهنــا غــري مــستعدة لالســتمرار كطــرف يف عملي
، مبا يف ذلك إقامة جلان حمليـة        ية الشرق ية الشمال  املنطقة  حبملة التوعية يف   وجرى القيام . اإلدماج

 الغذاء للمقـاتلني الـسابقني يف احتـاد القـوى           بدللرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ودفع       
 لنـصرة العدالـة، يف الفتـرة مـن          الدميقراطية من أجـل التجمـع وحركـة حمـّرري أفريقيـا الوسـطى             

  . ايوم/ أيار٢٥إىل  ١٤
ــاج،       - ٢٨ ــادة اإلدمـ ــسريح وإعـ ــزع الـــسالح والتـ ــة نـ ــأخريات يف عمليـ ــدوث تـ ــرا حلـ ونظـ
  .املرجح أن تدعو احلاجة إىل حشد موارد إضافية لضمان مواصلة تنفيذ تلك العملية فمن

  
  احلالة على الصعيدين العسكري واألمين  - ثالثا  

مــرد الــداخلي املــستمر يف مشــال ظلــت احلالــة األمنيــة العامــة يف البلــد متقلبــة بــسبب الت  - ٢٩
طـاع الطـرق وممارسـي الـصيد غـري املـشروع، وعـدم حتقيـق تقـدم ملحـوظ يف                     البلد، وأنشطة قُ  

تنفيذ نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج، والنكـسات الـيت أصـابت العمليـة االنتخابيـة،                     
ة األوغنـدي   ووجود عناصر متمردين أجانب من بينهم أولئك املرتبطون جبـيش الـرب للمقاومـ             
وقــد أعــاق . واجلبهــة الــشعبية لإلصــالح التابعــة للقائــد التــشادي املتمــرد، اجلنــرال بابــا الدي    

تــدهور احلالــة األمنيــة يف منــاطق معينــة العمليــات اإلنــسانية الــيت تــضطلع هبــا وكــاالت األمــم    
م وقـد يـزداد تـدهور الوضـع يف حالـة انـسحاب بعثـة األمـ                . املتحدة واملنظمـات غـري احلكوميـة      

ــن الــشطر الــشمايل الــشرقي مــن مجهوريــة           ــا الوســطى وتــشاد م املتحــدة يف مجهوريــة أفريقي
 .الوسطى أفريقيا

 احلالـة األمنيـة هادئـة ولكنـها متـوترة، باسـتثناء       واملناطق احمليطة هبا، ال تـزال ويف بانغي    - ٣٠
لكـن التـوتر    و. ، ومن بينـها االقتحـام والـسطو علـى املنـازل           البسيطةأحداث منعزلة من اجلرائم     

  .ظل يرتفع باضطراد يف مرحلة ما قبل االنتخابات
أما يف املنـاطق األخـرى، فقـد أدت اجلهـود املـضنية غـري احلامسـة الـيت بذلتـها احلكومـة                         - ٣١

إلجــراء مفاوضــات مــع اجلماعــات املــسلحة الــيت ليــست طرفــا يف عمليــة ليربوفيــل للــسالم إىل  
ويف أعقـاب اهلجـوم الـذي نفـذه جتمـع           .  بـانغوران  - ي فاكاغا وبامينغ  مقاطعيتزيادة التوتر يف    



S/2010/295  
 

10-39091 9 
 

نـوفمرب، حاولـت    / تـشرين الثـاين    ٢٥الوطنيني من أجل العدالـة والـسالم علـى مدينـة نـديلي يف               
ــة    ــع احلركـــ ــات مـــ ــددا يف حمادثـــ ــشروع جمـــ ــة الـــ ــة دون احلكومـــ ــائج ملموســـ ــق نتـــ . حتقيـــ

ه مل يـتمكن مـن      أبريل، نفـذ التجمـع هجومـا وحـشيا آخـر علـى نـديلي، غـري أنـ                  /نيسان ٢ ويف
ووقـت  . السيطرة على املدينة اليت دافعت عنها وحـدة مـن القـوات املـسلحة ألفريقيـا الوسـطى                 

إعداد التقرير، كانت أغلبية سكان املدينة قد فرت إىل األدغال، بينما نقلت منظمـات اإلغاثـة                
  .موظفيها يف أعقاب اهلجوم

ملرتبطـة باحلـصول علـى املـوارد احملليـة،       التوترات العرقيـة ا    ال تزال  فاكاغا،   مقاطعةويف    - ٣٢
مبـــــا يف ذلـــــك الـــــضرائب املفروضـــــة علـــــى الـــــواردات القادمـــــة مـــــن الـــــسودان، كـــــثرية  

وأُبلغ عن عمليات توغل عدة قامـت هبـا مجاعـات مـسلحة شـىت قادمـة                  . استقرارها من بالرغم
رقية مـن   اجلماعـات تـستخدم املنطقـة الـشمالية الـش     تلـك ومـا فتئـت    . إما من تشاد أو السودان    

ــا     ــا مؤقت ــالذا آمن ــا الوســطى م ــة أفريقي ــادة    . مجهوري ــسلحة إىل زي ــات امل ــشار اجلماع وأدى انت
  .اإلجرام، مما تسبب بدوره يف نقص إيصال املساعدة اإلنسانية احلامسة اليت تشتد احلاجة إليها

 كـانون  اعتبـارا مـن  قوات الدفاع الـشعبية األوغنديـة،        ويف اجلنوب الشرقي، أدى نشر      - ٣٣
، ملالحقة عناصر جيش الرب للمقاومـة، إىل إحـالل قـدر مـن األمـن يف                 ٢٠٠٩  ربديسم/األول

بيد أن استمرار اهلجمات اليت ينفـذها جـيش الـرب للمقاومـة علـى يـد جمموعـات                   . مدينة أوبو 
صغرية يف املناطق الريفية دفع القرويني إىل التماس اللجوء قـرب قواعـد قـوات الـدفاع الـشعبية                   

ــة، تـــ   /ويف شـــباط . اركني القـــرى خاويـــة بـــني مبـــوكي واحلـــدود مـــع الـــسودان      األوغنديـ
، أجربت عمليـات قـوات الـدفاع الـشعبية األوغنديـة جـيش الـرب للمقاومـة إىل                   ٢٠١٠ فرباير

وقـد  .  ووسـائل االتـصال  - واملالبـس  وال سيما الغـذاء  -االنتقال غربا للبحث عن اإلمدادات  
فربايــر / يف أمــاكن خمتلفــة بــني شــهري شــباط   هجومــا علــى املــدنيني ١٢ُشــن مــا ال يقــل عــن  

 واختطــاف أكثــر مــن ٢٣، ممــا أدى حــسب بعــض اإلفــادات إىل مقتــل ٢٠١٠بريــل أ/ونيــسان
مــارس، أفــادت التقــارير بــأن جــيش الــرب للمقاومــة هجــم علــى   / آذار٢١ويف .  شخــصا٦٠

  .تلوا بالفؤوس والسواطري قرويا ق١٤ُأغومار، حيث اكُتشفت فيما بعد جثث 
 غريبيـزي وأوهـام،     -  لـسيطرة املتمـردين يف نانـا       نـة خاضـعة   قد أصـبحت أمـاكن معيّ     و  - ٣٤
مشال غرب البلد، منـاطق حمظـورة بـسبب وجـود عناصـر تابعـة للجبهـة الدميقراطيـة لـشعب               يف

ــا انفكــت تبعــث إشــارات متناقــضة، مثلمــا ســب       ــيت م ــا الوســطى، ال ــة أفريقي ، ق ذكــرهمجهوري
وال تـزال   . عملية نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج          يتعلق باستمرار مشاركتها يف      فيما

، حيث مل ُتبـد اجلبهـة تعاونـا         ) أوهام مقاطعة(احلالة األمنية متوترة بشكل خاص يف مشال كابو         
، عــززت القــوات ٢٠١٠أبريــل /ويف نيــسان. يــذكر يف تنفيــذ اتفــاق ليربوفيــل للــسالم الــشامل
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 واســتعادت الــسيطرة علــى الطريــق املؤديــة إىل املــسلحة ألفريقيــا الوســطى وجودهــا يف املنطقــة
  .تشاد بعد أن طردت عناصر اجلبهة

ــةويف   - ٣٥ ــدا، أدت      مقاطع ــة ماركون ــريب، يف منطق ــشمال الغ ــة يف ال ــزي الواقع ــا غريبي  نان
ــوال      ــل الف ــن قبائ ــاة م ــني الرع ــسلحة ب ــتباكات امل ــ ويناالش ــشعيبيشاجل ــة  إل  ال ــادة اجلمهوري ع

فربايــر إىل مقتــل عــشرات الرعــاة الفــوالنيني مــن  /اديني يف شــباطوالدميقراطيــة والــوطنيني التــش
 تتـألف مـن     للتحقيـق وعجل هذا احلادث بطلـب الـسلطات التـشادية إنـشاء جلنـة ثالثيـة                . تشاد

ــا الوســطى و   ــة أفريقي ــة والدميقراطيــة،  إل  الــشعيبيشاجلــممــثلني لتــشاد ومجهوري عــادة اجلمهوري
  .ملزعومةلتسليط مزيد من الضوء على أعمال القتل ا

، اختفى السيد حسن عثمان، زعـيم حركـة التمـرد           ٢٠٠٩ديسمرب  /ويف كانون األول    - ٣٦
ي اخلاصـة بقـوة     ، مـن مكـان إقامتـه يف قاعـدة بـانغ           الـوطن  وهي احلركة الوطنية إلنقاذ      ،السابقة

ووقـت  . التابعة لبعثة توطيد السالم ويف مجهورية أفريقيـا الوسـطى         حفظ السالم دون اإلقليمية     
عرف بعد مكان وجود السيد عثمـان، الـذي كـان أيـضا رئيـسا للجنـة       د التقرير، مل يكن يُ    إعدا

ــة متابعــة احلــوار      ــسلحة يف إطــار جلن ــوات امل ــاألمن والق ــة ب ــة املعني ــاين . الفرعي  /ويف كــانون الث
 وزعـيم حركـة      الـسابق  ، اختفـى أيـضا يف ظـروف غامـضة شـارل ماسـي، الـوزير               ٢٠١٠ يناير

 لعملـييت نتيجـة   كو.  من أجل العدالة والـسالم      يف أفريقيا الوسطى   لوطنينيالتمرد املسماة جتمع ا   
 يبدو أن انشغال سائر زعماء التمرد السابقني يف بانغي بـشأن سـالمتهم بـدأ يتزايـد،                  ،االختفاء

بـذل جهـود مـن أجـل طـردهم      يف  حكومـة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى      شرعتوخباصة بعد أن    
 يف بـانغي، حيـث يقيمـون منـذ أن       هوريـة أفريقيـا الوسـطى     بعثة توطيد الـسالم يف مج     من قاعدة   

ــاق       ــة الـــيت أنـــشئت مبوجـــب اتفـ ــة املتابعـ ــن جلنـ ــرار مـ ــسالم عمـــال بقـ ــة الـ ــضموا إىل عمليـ انـ
  .الشامل لسالما

  
  القضايا اجلنسانية  - رابعا  

خالل الفترة قيد االستعراض، كثفت ممثليت اخلاصة جهودهـا لـدعم التـرويج ملـشاركة                 - ٣٧
 اجملال السياسي ومكافحة العنـف اجلنـسي واجلنـساين يف البلـد، امتثـاال لقـراري جملـس                   املرأة يف 
ــن  ــرأة    ). ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥األمـ ــاملي للمـ ــاليوم العـ ــال بـ ــار االحتفـ ويف إطـ
 وزارة الــشؤون االجتماعيــة واألســرة واملنظمــات  مكتــب األمــم املتحــدة، ســاعد ٢٠١٠ لعــام

تنظـيم حلقـة عمـل بـشأن تقنيـات          يف  وعية يف املـدارس الثانويـة، و      مالت للت حب القيامالنسائية يف   
  .التحقيق وإنتاج برامج إذاعية تتعلق بالعنف ضد املرأة
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ويف سياق اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، أسـهم مكتـب األمـم                       - ٣٨
وسـاعد املكتـب    . قاملتحدة يف الترويج حلقوق األقليـات والفئـات الـضعيفة، مثـل األقـزام واملهـ               

  .ألقليات االجتماعيةل املنتميانوزارة يف تنظيم محالت للدعوة بغية الترويج حلقوق النساء ال
كومـة ورابطـات   احل مـع  عمـل املكتـب   وفيما يتعلق مبـشاركة املـرأة يف عمليـة الـسالم،              - ٣٩

. ٢٠١٠ يف إطـار التحـضري النتخابـات عـام           التوعيـة النساء لتيسري تنظيم جمموعـة مـن محـالت          
عقـد   كمـا . واألقـاليم  امرأة تقريبا من بـانغي       ٥٠٠وقد استفادت من هذه احلمالت حىت اآلن        

ــدة    ــل مل ــة عم ــدريب      ٣حلق ــستقلة، لت ــة امل ــة االنتخابي ــع اللجن ــاون م ــام، بالتع  مرشــحة ٧٥ أي
 مرشـــحة ١٥ حزبـــا سياســـيا رئيـــسيا ومنـــهن ٢٠لالنتخابـــات الربملانيـــة، ينـــتمني أساســـا إىل 

 عقدته رابطـة الـصحفيات حـول        التسهيالت الجتماع  املكتب   قدم إىل ذلك،    وإضافة. مستقلة
  .سبل حتسني التواصل بشأن املسائل املتعلقة مبشاركة املرأة يف االنتخابات

 مع إذاعة نديكي لوكا مـن خـالل تـوفري إعانـة سـنوية قـدرها                 املكتب شراكته  وواصل  - ٤٠
وفــرت وقتــا  يف التــرويج لواليــة البعثــة وأمــا اإلذاعــة احملليــة، فقــد اســتمرت .  دوالر١٠ ٠٠٠
 وتنميـة ثقافـة الـسالم، فـضال عـن           ، وحقـوق اإلنـسان    ، للتربيـة الوطنيـة     أسـبوعي   برنـامج  لتقدمي

  .برنامج شهري يتعلق بأنشطة املكتب
 العمل عن كثب مع احلكومة لدعم الترويج لثقافة الـسالم مـن خـالل               املكتب وواصل  - ٤١

 توســيع كمــا واصــل. الت الوطنيــة الــيت أنــشأهتا وزارة االتــصا اهلياكــل الالمركزيــة للمــصاحلة 
ــدرات         ــاء القـ ــاالت بنـ ــة يف جمـ ــة الوطنيـ ــزة التنظيميـ ــة واألجهـ ــصحافة احملليـ ــدعم للـ ــاق الـ نطـ

  .املؤسسات وتعزيز
  

  احلالة االجتماعية االقتصادية  - خامسا 
مجـايل احلقيقـي يف     وقُـدر منـو النـاتج احمللـي اإل        . سجل االقتصاد منوا إجيابيا ولكن بطيئـا        - ٤٢

 ٢٠٠٧ يف ســنيت املائــة يف ٢  واملائــة يف ٣,٧ مقارنــة بنــسبة املائــة يف ١,٧ بنــسبة ٢٠٠٩عــام 
ويعـزى هـذا التبـاطؤ يف جانـب منـه إىل األزمـة العامليـة الـيت أثـرت يف                     .  على التوايل  ،٢٠٠٨ و

هبــوط وبفــضل ). املــاس واألخــشاب(اقتــصاد أفريقيــا الوســطى مــن خــالل صــادرهتا الرئيــسية  
 بعـد أن بلـغ ذروتـه    املائـة  يف ٣,٥أسعار الغـذاء، تراجـع متوسـط معـدل التـضخم الـسنوي إىل           

وتقلص العجز يف احلساب اجلاري اخلارجي إىل أقـل مـن           . ٢٠٠٨ يف عام    املائة يف   ٩,٣بنسبة  
ــة يف ٨ ــي اإلمجــايل يف ســنة    املائ ــاتج احملل ــن الن ــن   ٢٠٠٩ م ــأكثر م ــة ب ــة يف ١٠، مقارن  يف املائ
، عقب اخنفاض حجم الواردات وحتسن شروط التجـارة مـن جـراء تراجـع أسـعار                ٢٠٠٨ عام

  .النفط العاملية وارتفاع أسعار املاس
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فقـد سـجل الـدخل احمللـي زيـادة تدرجييـة يف النـاتج احمللـي                . وكان األداء املايل مشجعا     - ٤٣
رة احلكيمـة   وأدت اإلدا . ٢٠٠٩ يف عـام     املائـة  يف   ١٠,٨ إىل   ٢٠٠٦ يف عام    املائة يف   ٩,٥من  

إىل فـائض يف   )  مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل        املائـة  يف   ١٣,٨ عنـد نـسبة   املستقرة  (للنفقات العامة   
وأسـهم هـذا    . ٢٠٠٩ من الناتج احمللي اإلمجايل لعـام        املائة يف   ١,٥امليزانية األولية احمللية يعادل     

الحات كــربى يف وقــد اضــطُلع بإصــ. الفــائض يف خفــض الــديون املــصرفية واملتــأخرات احملليــة 
وبـدعم مـن املـاحنني، صـاغت احلكومـة برناجمـا            . إدارة املالية العامة مبساعدة الشركاء اإلمنـائيني      

  .إصالحيا شامال على املدى املتوسط إلدارة املالية العامة
 يف عــام املائــة يف ٣,٣ووقــت إعــداد التقريــر، كــان ُيتوقــع أن يبلــغ النمــو االقتــصادي    - ٤٤

ومــن املرتقــب أن يــستقر . املائــة يف ٢ر أن يتراجــع التــضخم إىل أقــل مــن  ، بينمــا ُينتظــ٢٠١٠
  .العجز يف احلساب اجلاري، مما يعزى أساسا إىل زيادة غري متوقعة يف تدفقات املعونة

  
  احلالة اإلنسانية  - سادسا 

 اتسمت احلالة اإلنسانية خالل الفترة املشمولة بالتقرير بتآكل مطرد يف احليز اإلنـساين              - ٤٥
وتنقــسم العراقيــل األساســية الــيت تــؤثر يف  . يف بعــض املنــاطق اهلامــة الــيت تنفــذ فيهــا العمليــات  

ــسانية إىل أربعــة أقــسام   ــسياسة : وصــول املــساعدات اإلن . اللوجــستيات واإلجــرام والــرتاع وال
وظفَني يف منظمـة دوليـة غـري حكوميـة     اثنني مـن املـ    ، أُفرج عن    ٢٠١٠مارس  /مستهل آذار  ويف

وأثـر تـدهور    .  يف بـرياو   مرتليهمـا  مـن    ٢٠٠٩نـوفمرب   /ُتطفا يف أواخـر تـشرين الثـاين       كانا قد اخ  
احلالـــة األمنيـــة ســـلبا يف وصـــول املـــساعدات اإلنـــسانية واالضـــطالع باألنـــشطة اإلنـــسانية يف  

ــاطعيت ــامينغي مقـ ــا وبـ ــانغوران  -  فاكاغـ ــال وبـ ــةيف مشـ ــاممقاطعـ ــك،  .  أوهـ ــضون ذلـ ويف غـ
اتساع رقعة املناطق املعرضة خلطر جيش الـرب للمقاومـة يف املنطقـة اجلنوبيـة الـشرقية إىل                   أدى

 ١٢ ٠٠٠االستعانة باحلراسة املسلحة لتقدمي املواد الغذائية وغري الغذائية املوجهة إىل مـا ينـاهز               
  .من الالجئني واملشردين داخليا يف املنطقة

ــادة ضــعف   وأدى جتــدد املواجهــات املــسلحة إىل حــاال   - ٤٦ ــدة وزي ت تــشرد داخلــي جدي
ــيني  ــسكان احمللـ ــه    . الـ ــرد فيـ ــذي ُشـ ــت الـ ــرة    ٥ ٠٠٠ويف الوقـ ــالل الفتـ ــايف خـ ــخص إضـ  شـ

. شـخص  ١٦٢ ٠٠٠، بلغ جمموع عـدد املـشردين داخليـا حـسب التقـديرات              االستعراض قيد
ــتقر  ــة يف      ٣١ ٠٠٠واس ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــسودان ومجهوري ــن ال ــا م ــاليم الجــئ تقريب  األق
ــةالــشرقية ــة  ١٣٧ ٠٠٠وإضــافة إىل ذلــك، ال يــزال هنــاك حنــو   .  واجلنوبي  الجــئ مــن مجهوري

نــوفمرب، أدى جتــدد انعــدام /ويف تــشرين الثــاين. أفريقيــا الوســطى يف جنــوب تــشاد والكــامريون
 الجـئ علـى حنـو    ١٨ ٠٠٠ إكواتور يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة إىل فـرار          إقليماألمن يف   
  .، جنوب العاصمة بانغي لوباييإىل مقاطعةمفاجئ 
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برامج اإلنعـاش املبكـر     ووال يزال يتعذر التنبؤ بالتمويل املقدم لدعم املساعدة اإلنسانية            - ٤٧
وقد حشد الصندوق املشترك للعمل اإلنساين اخلـاص جبمهوريـة أفريقيـا            . كما أنه يظل حمدودا   

رئ يف الــصندوق  ماليــني دوالر حبلــول منتــصف الــسنة، بينمــا وفــرت نافــذة الطــوا٦الوســطى 
 ماليني دوالر لتغطية االحتياجات العاجلـة لالجـئني الكونغـوليني           ٣املركزي ملواجهة الطوارئ    

  .نوباجل يف ١٨ ٠٠٠البالغ عددهم 
  
   والتنمية نعاشاإل التنفيذية لدعم ةاألنشط  - سابعا  

ألورويب، ، بفضل التمويل الذي قدمه االحتـاد ا       )الفاو(الزراعة  و متكنت منظمة األغذية    - ٤٨
 يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى   “قطبا من أقطاب التنمية  ” ١٤من مواصلة تنفيذ عدة أنشطة يف       

وال تـزال أنـشطة زراعـة اخلـضر، الـيت أطلقـت يف              .  أسرة معيـشية ضـعيفة     ١٨ ٠٠٠ استهدفت
 أسـرة   ٤ ٠٠٠ رابطة من رابطات املزارعني، أو أكثر من         ٢٢٠، تساعد   ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

ــشية زراع ــع        معي ــاون م ــة بالتع ــذور اخلــضر واألدوات الزراعي ــع ب ــق توزي ــن طري ــك ع ــة، وذل ي
ــة     ــاملني مــن وزارة الزراع ــشاركة ع ــة وم ــشطة األخــرى   . منظمــات غــري حكومي ــشمل األن وت

القيام هبـا يف إطـار دعـم التنميـة الريفيـة إكثـار البـذور وإصـالح املـستنقعات عـن طريـق                         مت اليت
أو بنــاء قاعــات للتخــزين   /ذلك إعــادة التأهيــل و أنــشطة إنتــاج اخلــضروات واحملاصــيل، وكــ    

لمـوارد وتقـدمي الـدعم إلعـادة إدمـاج املقـاتلني الـسابقني              لافظـة   حلالزراعي، وتـشجيع الزراعـة ا     
  .وبناء القدرات لفائدة وزارة الزراعة واملنظمات غري احلكومية واملزارعني

 م املتحـدة للطفولـة    ويف قطاع الصحة، سـاعدت منظمـة الـصحة العامليـة ومنظمـة األمـ                - ٤٩
 احلكومة على تنظيم جولتني من محلـة التطعـيم ضـد شـلل األطفـال علـى النطـاق                    )اليونيسيف(

كما واصـلت منظمـة الـصحة العامليـة         .  طفل ٨٠٩ ٠٠٠ حتصني حوايل    واليت مت خالهلا  الوطين  
 أوبئـة،   تقدمي الدعم التقين إىل احلكومة على تعزيز الرصد الوبائي لألمراض اليت قد تتحـول إىل              

 وتــوفري األدويــة واملــواد البيولوجيــة بــشكل  ،مبــا يف ذلــك تــدريب فــرق إدارة الــدوائر الــصحية 
ــسبق ــدوائر       ،م ــسّجلة يف ال ــسحايا امل ــهاب ال ــشكل املناســب حلــاالت الت ــصدي بال ــيم الت  وتنظ

  .الصحية يف ثالث مناطق
ملناعـة   تـضررت بـشدة مـن وبـاء فـريوس نقـص ا              قـد  وكانت مجهورية أفريقيا الوسطى     - ٥٠

 اإليـدز والـسل واملالريـا ملـساعدهتا         كافحـة ملاإليدز وتلقّت منحا من الصندوق العـاملي        /البشرية
لتـــصدي الوطنيـــة لفـــريوس نقـــص املناعـــة     عمليـــة اإال أن تنفيـــذ . يف مكافحتـــها لألمـــراض 

احلــصول علــى العــالج ب العديــد مــن العقبــات، وال ســيما فيمــا يتعلــق تاإليــدز واجهــ/البــشرية
 العقبــات، أوفــدت تلــكوللمــساعدة علــى التغلــب علــى . والرعايــة وخــدمات الــدعموالوقايــة 

 املـسؤولني احلكـوميني، شـارك فيهـا برنـامج           للقـاء  ٢٠١٠ينـاير   /بعثة مشتركة يف كانون الثـاين     
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اإليدز والصندوق العـاملي والـشراكة      /األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية       
 علـى مـستوى شـبكات العـالج واملستـشفيات           التـضامن ا مـن أجـل      معـ  نـامج دحر املالريـا وبر   ل

 ومـشروع   ، ووكالـة التعـاون الـدويل الفرنـسية        ،ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة     
 إىل احتمــــال نفــــاد األدويــــة املــــضادة للفريوســــات  املكتــــب وأشــــار .احللــــول إلدارة املــــنح

نتيجـة لـذلك، تلقـى املركـز اإلنـساين          كو. ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاين     شـهر  هنايـة  قبل الرجعية
ــا لتقـــدمي   -الطـــيب  ــا طارئـ ــة املـــضادة  ٥٠ ٠٠٠ الـــصيديل يف نـــريويب طلبـ ــة مـــن األدويـ  جرعـ

ــةللفريوســات  ــها مباشــرة   الرجعي ــصندوق العــاملي مثن ــضاوتعهــدت احلكومــة .  وقــد ســدد ال   أي
حتياجـات مـا ينـاهز شـهرين     غطـي ا ت أن ُيرتقـب أدوية لشراء التزام خاص بتقدمي طلب   وجب  مب

وعـالوة علـى ذلـك، طلبـت اللجنـة الوطنيـة املعنيـة باإليـدز أدويـة تغطـي                    . ونصف من العـالج   
قابـل للتجديـد كـل    هـذا الطلـب   احتياجات ثالثة أشـهر مـن العـالج ميوهلـا الـصندوق العـاملي و              

  .ثالثة أشهر
اسـة عـن مـدى تـأثر         إلجـراء در   من وضع اتفاق يف صيغته النهائيـة       اليونيسيف   وانتهت  - ٥١

وأمتت اليونيسيف أيـضا صـياغة شـروط التعـاون          . اإليدز/الشباب بفريوس نقص املناعة البشرية    
مع اجمللس الوطين ملكافحة اإليدز إلجراء دراسة وطنية عن املعارف واملواقـف واملمارسـات يف               

توعيـة يف الـشمال      أنـشطة تنظـيم   وعـالوة علـى ذلـك، واصـلت اليونيـسيف           . صفوف الـشباب  
 موظفا يف القطاع الصحي من تسع دوائر على املعـايري           ٥٠ لـوالشمال الشرقي ووفرت تدريبا     

ــدمي        ــل وتقــ ــن األم إىل الطفــ ــريوس مــ ــال الفــ ــن انتقــ ــة مــ ــال الوقايــ ــدة يف جمــ ــة اجلديــ العامليــ
  .لألطفال الرعاية
وقــدم صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان وغــريه مــن الوكــاالت التابعــة ملنظومــة األمــم     - ٥٢
حــدة وشــركاء آخــرون الــدعم إىل وزارة الــصحة العامــة لتعزيــز النظــام الــوطين للمعلومــات  املت

  .ا وزارة الصحة العامة تنسيق تنفيذهخريطة طريق وستتوىلالطبية عن طريق 
 شـخص مـن الـضعفاء ومـن         ٣٢٠ ٠٠٠وقدم برنامج األغذية العاملي املساعدة حلوايل         - ٥٣

 طـن مـن     ٤ ٣٠٠ريـة أفريقيـا الوسـطى عـرب تـوفري حـوايل             الرتاع يف مجهو  بـ  املتـأثرين املتضررين  
ومشلت أنشطة املساعدة الغذائية توزيع مواد اإلغاثة يف حاالت الطـوارئ علـى             . السلع الغذائية 

باملرحلـــة االبتدائيـــة املـــشردين داخليـــا والالجـــئني وتوزيـــع وجبـــات مدرســـية علـــى األطفـــال  
ل الـذين يعـانون مـن سـوء التغذيـة واحلوامـل             أغذيـة تكميليـة لتغذيـة األطفـا       توزيع   و قبلها، وما

واملرضعات، وكذلك مـشاريع الغـذاء مقابـل العمـل إلصـالح الـبىن التحتيـة األساسـية وتوزيـع                    
  .املساعدات الغذائية على األسر املتضررة من فريوس نقص املناعة البشرية
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شتركة مـــارس، قـــاد برنـــامج األغذيـــة العـــاملي عمليـــة النقـــل للقافلـــة املـــ        /ويف آذار  - ٥٤
الوكاالت إىل مقاطعة مبومـو العليـا يف جنـوب شـرق الـبالد وقـدم حـصص إعاشـة منقـذة                        بني

 مـن املتـضررين مـن أنــشطة    مـن الالجـئني واملـشردين داخليـا الكونغـوليني      ١٤ ٠٠٠ لــ للحيـاة  
ــة  جــيش ــرب للمقاوم ــاين     . ال ــاملي يف كــانون الث ــة الع ــامج األغذي ــام برن ــك، ق  /وإضــافة إىل ذل
 مـن الالجـئني الـذين       ١٧ ٥٠٠ حـوايل    طارئة إىل  بتوزيع مواد إغاثة     ٢٠١٠ارس  م/وآذار يناير

  . إكواتور يف مجهورية الكونغو الدميقراطية فروا من الرتاعات العرقية يف مقاطعة
ــاملي        - ٥٥ ــة الع ــامج األغذي ــق برن ــية، أطل ــة املدرس ــامج التغذي ــار برن ــع  ويف إط ــاون م ، بالتع

ــة للقــضاء ع    ــة الوطني ــة، احلمل ــدان يف  احلكوم ــى الدي ــباط٦ل ــد أســهمت هــذه   . فربايــر/ ش وق
 لألطفــال الــذين األكــادميي املدرســية التكميليــة يف حتــسني مــستوى احلــضور واألداء  تالوجبــا

  .يعيشون يف املناطق اليت ترتفع فيها معدالت انتشار العدوى الطفيلية
 بــضائع يف البلــدوأســهم برنــامج األغذيــة العــاملي أيــضا يف أن تــتم حتركــات األفــراد وال  - ٥٦

ــساعدة     ــسبة امل ــاءة بالن ــان وكف ــسانيةبأم ــراإلن ــم املتحــدة     ها بأس ــك وكــاالت األم ــا يف ذل ، مب
واملنظمــات غــري احلكوميــة واجلهــات املاحنــة وذلــك عــن طريــق خــدمات األمــم املتحــدة للنقــل  

ــسانية  ــساعدة اإلنـ ــوي للمـ ــسانية ،اجلـ ــراض اإلنـ ــل لألغـ ــزين ، والنقـ ــدمات التخـ ــم ، وخـ  ودعـ
ــصاالت  ــسلكية والالســلكية يف حــاالت الطــوارئ  االت ــامج    . ال ــك، شــّجع برن وفــضال عــن ذل

 مـشاركة احلكومـة يف الربنـامج الـشامل لتنميـة الزراعـة يف أفريقيـا التـابع                   دعـم األغذية العاملي و  
  . أفريقياللشراكة اجلديدة من أجل تنمية 

  
  حقوق اإلنسان وسيادة القانون  - ثامنا  

ــا     - ٥٧ ــشمولة بـ ــرة املـ ــالل الفتـ ــن     خـ ــد مـ ــسان العديـ ــوق اإلنـ ــة حقـ ــهدت حالـ لتقرير، شـ
ــاري    و. االنتـــهاكات ــوار وبامبـ ــة بـ ــاز يف مدينـ ــز االحتجـ ــارات إىل الـــسجون ومراكـ ــاء زيـ أثنـ

كتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء          مب شؤون حقوق اإلنسان     ووبوسانغوا وبانغي قام هبا موظف    
ــطى   ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــسالم يف مجهوريـ ــاء ، الـ ــق اختفـ ــزعيمنيبتوثيـ ــسكريني   الـ ــسياسيني العـ  الـ

ة أو تهمــب تــهماحتجــاز األفــراد لفتــرات طويلــة قبــل حماكمبــشأن ديــسمرب و/كــانون األول منــذ
ــة االعتقــالحــاالت بــشأن  وبــدون هتمــة،  وســوء معاملــة احملتجــزين  ، واالحتجــاز غــري القانوني

  .وتعذيبهم
وال تـزال  . ائيـة  لوحظت حاالت ابتزاز أو خمالفات يف تطبيق اإلجـراءات اجلن          ،وعموما  - ٥٨

معاملة احملتجزين وظروف االحتجاز أدىن بكثري مـن املعـايري الدوليـة يف حـني أصـبحت ظـاهرة                   
.  وهــي تــؤثر بــشكل كــبري علــى مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب   ،هــرب احملتجــزين مــستفحلة 
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 مـن االهتمـام إىل      ق بـشدة إىل أن يـتم إيـالء قـدر كـاف            وستظل هذه املشكلة مـن دواعـي القلـ        
وال يزال احتجاز األحداث، الـذي ميثـل انتـهاكا للمعـايري الدوليـة،      . حتجاز احلكومية مرافق اال 

  . لقلقا تثريوتشريعات مجهورية أفريقيا الوسطى 
ويف مقاطعات مبومو ومبومـو العليـا الـشرقية، ارتكـب جـيش الـرب للمقاومـة العديـد               - ٥٩

. املتـأثرة اية املدنيني يف املنـاطق      من انتهاكات حقوق اإلنسان مما أدى إىل تنامي القلق بشأن مح          
ويف األشــهر األخــرية، شــنت عناصــر مــن جــيش الــرب للمقاومــة عــدة هجمــات اســتهدفت      

 االختطـاف السكان املدنيني مما أدى إىل مقتل العديـد مـن املـدنيني أو تعرضـهم لالغتـصاب أو                   
إىل أن  وجتـدر اإلشـارة     .  شـخص داخلّيـا    ١ ٠٠٠  و ٧٠٠إضافة إىل تشريد عـدد يتـراوح بـني          

  .األطفال والنساء تضرروا من ذلك بشكل خاص
وال سيما يف املناطق اجملاورة لتشاد، تـثري قلقـا    شمالالوظلت حالة حقوق اإلنسان يف    - ٦٠
علـى قـدرهتا علـى      إىل التـأثري     املنطقـة رقابـة فعالـة علـى هـذه         لممارسـة الدولـة     دم  عـ أدى  و. بالغا

ــا  ــة حقــوق مواطنيه ــة    واســُتهِدفت خميمــات  . محاي ــل جمموعــات حملي ــع الالجــئني مــن ِقب ومواق
واالشـتباكات الطائفيـة األخـرية      . مسلحة، من بينها اجملموعات املتمـردة الـيت تنـشط يف املنطقـة            

 واملناوشــات الــيت نــشبت بــني الرعــاة وبعــض ،بنــدي -الــيت دارت يف بــاوا، يف مقاطعــة أوهــام 
ــام     ــة أوهـ ــة يف مقاطعـ ــدا الواقعـ ــسلحة يف ماركونـ ــات املـ ــتباكات و،اجلماعـ ــيت دارت االشـ  الـ

القوات املسلحة ألفريقيـا الوسـطى وجتمـع الـوطنيني يف أفريقيـا الوسـطى مـن أجـل العدالـة                      بني
أدت إىل انتـهاكات خطـرية حلقـوق اإلنـسان          و ، بانغوران -قاطعة بامينغي   مبوالسالم يف نديلي    

  .ارتكبتها األطراف املشاركة يف تلك االشتباكات
زيــارة إىل مجهوريــة أفريقيــا ب، املفوضــة الــسامية حلقــوق اإلنــسان،  نــايف بــياليوقامــت  - ٦١

 بلـد أفريقـي،     يفوهذه الزيارة، وهي أول مهمة رمسية تقـوم هبـا           . فرباير/ شباط ١٨الوسطى يف   
سلطت الضوء على أمهية تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف سـياق مـا بعـد انتـهاء الرتاعـات،                   و

ات الوطنيـة معاجلـة الـشواغل املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان        دت على ضرورة أن تكفـل الـسلط       وشدَّ
وشــواغل تتعلــق حبقــوق وأثــارت املفوضــة الــسامية حلقــوق اإلنــسان عــدة قــضايا  . بــشكل تــام

 يف جمــال حقــوق اإلنــسان  بــسد الفجــوات مــع الــسلطات الــيت أعربــت عــن التزامهــا   نــساناإل
ــد      ــم املتحـ ــه األمـ ــذي تقدمـ ــدعم الـ ــن الـ ــد مـ ــى املزيـ ــصول علـ ــوفري  وطلبـــت احلـ ــال تـ ة يف جمـ

  .واخلربة املساعدة
 خـبريا حكوميـا ومـن القطـاع اخلـاص           ٢٠وطلب برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مـن              - ٦٢

.  إجــراءات ملكافحــة أعمــال العنــف الــيت تــستهدف األفــراد املتــهمني مبمارســة الــسحر   صــياغة
راء اآل تبـادل    املشكلة، فضال عن الـسطو املـسلح واالجتـار بالقنـب اهلنـدي، مثلـت حمـور                وتلك  
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ــشأن    ــية عقـــدت بـ ــة دراسـ ــة بالـــسالمة ’’خـــالل حلقـ ــة املتعلقـ ــشراكة احليويـ  نظمـــت يف‘‘ الـ
أفــضت إىل توقيــع عقــد حملــي بــشأن األمــن حــدد       وأبريــل / نيــسان١٥مــارس إىل /آذار ٣١

اإلجراءات املشتركة الـيت يـتعني علـى قـوات الـشرطة والـدوائر القـضائية واملـسؤولني املنتخـبني                    
 تقـدمي    أيـضا  وواصـل الربنـامج اإلمنـائي     . دين تنفيذها خالل الـسنوات الـثالث املقبلـة        واجملتمع امل 

ــدعم إىل  ــةؤســسات املال ــن خــالل مــشروع     احلكومي ــن م ــة واألم ــسؤولة عــن العدال ــز ل امل تعزي
  .القانون سيادة
وواصل مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى تقـدمي               - ٦٣

ــاء القــدرات والتــدريب  الــدعم ــدفاع الــوطين وقــوات األمــن   ل لبن قــدمي كمــا واصــل تقــوات ال
شــرطة األمــم قامــت ويف هــذا الــصدد، . املــشورة التقنيــة والــدعم لتنفيــذ إصــالح قطــاع األمــن

 ، دورات تدريبية لفائـدة الـشرطة والـدرك        ، بتنظيم ٢٠١٠ خالل الربع األول من عام       ،املتحدة
 فــردا مــن ١١٥  فــردا مــن الــدرك و١٥واســتفاد مــا جمموعــه . ى هــذه الــدوراتوأشــرفت علــ

 واالتـصاالت   ،الشرطة مـن دورات تدريبيـة متنوعـة يف جمـال الطـب الـشرعي وعلـم احلاسـوب                  
  .واستخدام األسلحة وصيانتها، وقد مّول املكتب هذه الدورات ويّسر تنظيمها

  
  محاية األطفال وجهود مكافحة العنف اجلنسي واجلنساين  - تاسعاً  

 حبالـة األطفـال املتـأثرين        بوجـه خـاص    ل االهتمـام  اصَـ َوأثناء الفترة املشمولة بـالتقرير، تَ       - ٦٤
اشــتركت اليونيــسيف، ومكتــب  و). ٢٠٠٥ (١٦١٢بالرتاعــات، امتثــاالً لقــرار جملــس األمــن  

األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، ومنظمـة التعـاون الـدويل،                    
ق خطة تنفيذية حلماية األطفال يف املناطق املتضررة من جيش الرب للمقاومة ومتكنـت              تنسي يف

  .من املشاركة يف أنشطة احلماية على عدة مستويات
كتـب ووكـاالت األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى بـذل جهـود                   املواصل  و  - ٦٥

األطفـــال ألغـــراض وقـــف جتنيـــد ل،  واحلكومـــة اجلماعـــات املـــسلحة املختلفـــةلـــدىملموســـة 
 مشلــهم وُجِمــع، ) فتــاة٧٦  فــىت و٦٣٠ (أطفــال ٧٠٦وجــرى تــسريح مــا جمموعــه . عــسكرية

ــع أســرهم   ــسيف      . بنجــاح م ــشرقي، ســاعدت اليوني ــوب ال ــا يف اجلن ــو العلي ــة مبوم ويف مقاطع
 طفـالً وسـيدة يـستخدمهم جـيش الـرب للمقاومـة، ممـن أُطِلـق         ٣٢وشركاؤها مـا ال يقـل عـن        

ــةإطــار يف يف األســروقعــوا أو /ســراحهم و ــة   .  أعمــال عدائي ــة أطفــال مــن مجهوري وأُعيــد مثاني
، وجرى مساعدهتم يف مراكز للرعاية، ودعمهـم كـذلك جلمـع     إىل وطنهم الكونغو الدميقراطية 

  .مشلهم مع أسرهم عن طريق جلنة الصليب األمحر الدولية
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ـــ     - ٦٦ ــدريباً لــ ــركاؤها تــ ــسيف وشــ ــدمت اليونيــ ــشب ٥ ٤٩٢وقــ ــال والــ ــن األطفــ   اب مــ
دخل وإجيـاد   الـ يف جمـال املهـارات األساسـية ويف بـرامج لتوليـد             )  فتـاة  ١ ٦٦٤  فىت و  ٣ ٨٢٨(

سبل لكسب الرزق، هبدف ضمان اكتفائهم ذاتياً وبالتايل املـساعدة علـى منـع تعرضـهم ملزيـد                  
زيـارات  ب  القيـام  تابعـة مـن خـالل     خـدمات امل  وأيـضاً، تواصـلت     .  املعاملة واالستغالل  إساءةمن  

ــة و ــةاتإســداء مــشور مرتلي ــك، تلقــى   .  فردي ــى ذل ــشباب  ٤٢٣وعــالوة عل  مــن األطفــال وال
ــاة١٧١  فــىت و٢٥٢(املعرَّضــني للخطــر   ــيم    )  فت ــة ودورات لتعل ــى املهــارات احلياتي ــدريباً عل ت

  .القراءة والكتابة من خالل برامج تعليمية غري رمسية
فيمـا يتعلـق حبمايـة األطفـال        ومن أجل زيادة درجة االمتثال للمعايري القانونيـة الدوليـة             - ٦٧

ـــ        ــدريباً ل ــسيف وشــركاؤها ت ــدمت اليوني ــسلحة، ق ــساء يف الرتاعــات امل  شخــصاً ١ ٣٥٠والن
 مـن الـسلطات   ٣١٨ عـادة اجلمهوريـة والدميقراطيـة، و   إل  الـشعيب يشاجلـ  مقاتلي من  ١ ٠٣٢(

نيـد   عن حقوق األطفال وعـن منـع جت        ،الدولينيأفراد حفظ السالم     من حفظة    ٣٥٠ ، و )احمللية
  . انتهاكهم واستغالهلم جنسياًمنع  السن القانونية والذين مل يبلغوا

 الـسلطات الوطنيـة     إىل جانب  ،عالوة على ذلك، واصلت اليونيسيف أنشطة الدعوة      و  - ٦٨
قـوق الطفـل     األمـم املتحـدة حل     عتمـاد الربوتوكـولني اإلضـافيني التفاقيـة       المبن فيهم الربملـانيون،     

يف الـرتاع   وإشـراك األطفـال      ، األطفـال  اءبغ األطفال و  اليت استغل فيها  ية   املواد اإلباح  بيعبشأن  
ــاد  . املــــسلح ــار أيــــضاً الــــدعوة العتمــ ــانون الوجــ ــة  املعــــين حبقــ ــة األطفــــال يف مجهوريــ مايــ
  . الوسطى أفريقيا
ــدعم         - ٦٩ ــساين، تـ ــسي واجلنـ ــرائم العنـــف اجلنـ ــن جـ ــاجني مـ ــساعدة النـ ــق مبـ ــا يتعلـ وفيمـ

تــوفري رعايــة مــا بعــد وإلحالــة لنــة اإلنقــاذ الدوليــة، إنــشاء نظــام اليونيــسيف، باملــشاركة مــع جل
 مـن بينـها    ، قريـة  ١٩٢ وذلـك يف     ، الناجني من جرائم العنف اجلنـسي واجلنـساين        الواقعة لفائدة 

 متطوعـاً مـن   ٥٧ وأيـضاً، تلقـى     .غـريب الشمال  الـ  يف منـاطق متـأثرة بـالرتاع يف          تقـع   كثرية قرى
 ١٠٨  تقـدمي  االسـتجابة واإلحالـة، ممـا أمثـر عـن         ونـع   آليـات امل  على  اجملتمع احمللي تدريباً أساسياً     

  مــن نــاجني مــن العنــف اجلنــسي واجلنــساين ممــن تلقــوا دعمــاً وخــدمات متابعــة  بالغــات ذاتيــة
  .تعرضهم للواقعة بعد
  

العالقــات بــني مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف مجهوريــة   -عاشراً   
  مم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشادأفريقيا الوسطى وبعثة األ

واصل مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى تقـدمي            - ٧٠
ــشاد       ــا الوســطى وت ــة أفريقي ــة األمــم املتحــدة يف مجهوري ــالزم لعمليــات بعث ــسياسي ال ــدعم ال ال
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 تـسكني  املـشمولة بـالتقرير، مبـا يف ذلـك           يف مجهورية أفريقيا الوسطى خالل الفترة     املضطلع هبا   
 بـني قيـادة    املعقـودة كتـب وتيـسري االجتماعـات     املع مباين   مََّجمكتب االتصال التابع للبعثة يف مُ     

 بعثـة األمـم      مهمـة زيـارة    أبريـل، قـام املكتـب بتيـسري       / نيـسان  ٥ويف  . البعثة والسلطات الوطنيـة   
ــا الوســطى و إىلاملتحــدة  ــة أفريقي ــة األمــم  ل ممثلــي اخلــاص  ،ف حممــود يوســبرئاســة مجهوري بعث

املنطقـــة املتحـــدة يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى وتـــشاد، وذلـــك ملناقـــشة مـــستقبل البعثـــة يف  
  .يةغربال يةشمالال
  
  أنشطة جلنة بناء السالم -حادي عشر 

ــا الوســطى يف الفتــرة مــن       - ٧١ ــارة مجهوريــة أفريقي ــة بنــاء الــسالم بزي    إىل٣قــام وفــد للجن
 ديسمرب، يف سياق االسـتعراض نـصف الـسنوي األول لإلطـار االسـتراتيجي             /ألول كانون ا  ١٠

ورأس الوفد رئيس التشكيلة القطرية املخصصة املعنيـة جبمهوريـة أفريقيـا            .  لبناء السالم  القطري
الوفـد  الوسطى التابعة للجنة، ويان غرولـز املمثـل الـدائم لبلجيكـا لـدى األمـم املتحـدة، وضـم                     

أفريقيا الوسـطى، وبولنـدا، وغـابون، وجنـوب أفريقيـا، وفرنـسا، واليابـان،               ممثلني من مجهورية    
  .واملنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية، ومكتب دعم بناء السالم

 تـشمل التنفيـذ الفعـال لعمليـة       ٢٠١٠وتوصلت البعثة إىل أن التحديات الرئيسية لعـام           - ٧٢
، وتنظــيم انتخابــات رئاســية عيد القطــريعلــى الــصنــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج  

 مــن وبينمــا كانــت عمليــة نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج جــاهزة للبــدء. وتــشريعية
وأكـدت جلنـة    . تنفيـذها استمرت التحديات السياسية واألمنيـة تعـوق بـدء          فقد  ،  الناحية التقنية 

 تقـع علـى      بنجـاح  دة اإلدماج بناء السالم أن مسؤولية إجناز عملية نزع السالح والتسريح وإعا         
  .عاتق السلطات الوطنية

 زمام األمور يف تنفيـذ      َتَملُّكها جلنة بناء السالم أنه بينما تبدي احلكومة          بعثة والحظت  - ٧٣
 يف جمــال إصــالح القطــاع األمــين، فــإن اجتمــاع املائــدة املــستديرة  ة األجــللتزامــات القــصرياال

 مل يثمــر عــن النتــائج  ٢٠٠٩أكتــوبر /شرين األولبــشأن إصــالح القطــاع األمــين املعقــود يف تــ 
 قائمــة املــشاريع تبــسيطكومــة علــى احللجنــة الوشــجعت . املتوقعــة مــن حيــث تــوفري التمويــل 

  .املقدمة إىل اجتماع املائدة املستديرة، وتعديلها لتالئم السياق القطري يف عملية بناء السالم
، ٢٠١٠ النتخابــات عــام اإلعــدادمــة يف بعثــة بــاجلهود الــيت تبــذهلا احلكوال ومــع إقــرار  - ٧٤
ــدف ــة        ق ــة االنتخابي ــدرة اللجن ــسان، وضــعف ق ــهاكات حقــوق اإلن ــق إزاء انت أعربــت عــن القل

ــرة    ــيم انتخابـــات حـ ــة واملـــستقلة علـــى تنظـ ــة  ونزيهـ ــر الزمنيـ ذات مـــصداقية يف غـــضون األطـ
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يف ذلـك  لجنة تأكيـد اسـتعدادها لتقـدمي دعـم للمؤسـسات الوطنيـة، مبـا             الوكررت  . الدستورية
  . األطر الزمنيةتلك االنتخابات يف غضون جراءإ ضمان من أجلدعم مايل، 

خصـصة املعنيـة جبمهوريـة      املوخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قامت التشكيلة القطريـة           - ٧٥
ينـاير  /، وكـانون الثـاين  ٢٠٠٩ديسمرب /أفريقيا الوسطى بعقد ثالثة اجتماعات يف كانون األول    

واعُتِمـــدت نتـــائج وتوصـــيات االســـتعراض نـــصف  . ا وأصـــدرت بيانـــ،٢٠١٠مـــارس /وآذار
ــسالم يف االجتمــاع املعقــود يف كــانون      ــاء ال الــسنوي األول لإلطــار االســتراتيجي القطــري لبن

  .يناير/الثاين
  

  متويل عملية بناء السالم -ثاين عشر 
ألول البـالغ    عـشر يف إطـار املخـصص ا        ثينلية تنفيذ مشاريع بناء السالم اإل     تقدَّمت عم   - ٧٦
يف ُووجَِهــت لتحــديات األوليــة الــيت ا يف أعقــاب ماليــني دوالر علــى حنــو ســلس، وذلــك  ١٠

  . بقليل يف املائة٥٠مارس نسبة / آذار٣١وجتاوز معدل تنفيذ املشاريع حىت . مرحلة البداية
رعوية لدعم اجملتمعات احملليـة املتـضررة مـن          - وجرى االضطالع بعدة أنشطة زراعية      - ٧٧
نفـذه جملـس    ي، من خالل مـشروع ترعـاه مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني و                 اعاتالرت

ــدامنركي لرابطــات ا  علــى علــى إدرار دخــلتــساعد جمموعــات عناصــر وُوزعــت. الالجــئني ال
 صـندوق   ينفـذه  مـشروع لـتمكني املـرأة        كـذلك املـشروع نفـسه، و     يف إطـار   واجلماعات احملليـة  

  .األمم املتحدة للسكان
عد سلسلة من املشاورات بشأن ضرورة مواصـلة االلتـزام بالتـصدي لتحـديات بنـاء                 وب  - ٧٨

ــاين  ــاير علــى /الــسالم، وافقــت يف كــانون الث ــاء الــسالم، تبلــغ   خمصــصاتين ــة لــصندوق بن  ثاني
ــة      ٢٠ مليــون دوالر ألغــراض تنفيــذ خطــة األولويــات املنقحــة الــيت اعتمــدهتا اللجنــة التوجيهي

وتتناول خطة األولويـات املنقحـة   . وأقرها مكتب دعم بناء السالم     صندوق بناء السالم  ل التابعة
جلمهوريـة   مبـا يتماشـى مـع اإلطـار االسـتراتيجي لبنـاء الـسالم           ذات األولويـة   االت الرئيـسية  اجمل

  . ٢٠٠٩مايو / أيار٦د يف أفريقيا الوسطى املعتم
 تــوىل جلــسة مــشروع دعــم االنتخابــات يفوإقــرار اللجنــة التوجيهيــة مبناقــشة وقامــت   - ٧٩

  .أبريل/ نيسان٢١ت يف ممثلي اخلاص ووزير التخطيط عقدرئاستها 
  

   مجهورية أفريقيا الوسطىبشأنألمم املتحدة مشتركة لالتكامل ورؤية حتقيق  - ثالث عشر
 مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهوريـة أفريقيـا       باستبدالكومة  احلرحبت    - ٨٠

ــطى ــم املت مب الوسـ ــب األمـ ــطى    كتـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــسالم يف مجهوريـ ــاء الـ ــل لبنـ ــدة املتكامـ . حـ
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  والبلدان الناطقة بالفرنـسية    الغرض، قام ممثلي اخلاص ووزير اخلارجية والتكامل اإلقليمي        وهلذا
 ميــدان هويف اليــوم نفــسه، افتــتح الــرئيس بوزيزيــ . مــايو/ أيــار٧بتوقيــع اتفــاق مركــز البعثــة يف  

  .املتحدة األمم
تكاملـة بـسالسة، وتتفهمهـا احلكومـة وفريـق          املبعثـة   ال لتكوين االنتقالية   لةت املرح ومر  - ٨١

ــد   ــشأن   جهــد يرمــي إىل ويف . األمــم املتحــدة القطــري بــشكل جي ــرار جملــس األمــن ب ــذ ق  تنفي
منظومـة األمـم املتحـدة يف       ملمثلـي    للتخطـيط االسـتراتيجي      اًالتكامل، رأس ممثلي اخلاص معتكف    

 حـول  األفكـار    شـحذ مـايو، ملناقـشة مبـادئ التكامـل، و        / أيـار  ٦مجهورية أفريقيـا الوسـطى، يف       
وستـشكل نتيجـة املعتكـف      . ، وحتديد أولويات العمـل    البلدرؤية األمم املتحدة املشتركة بشأن      

  .إطار استراتيجي متكامل من أجل توطيد السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطىوضع األساس ل
 م وحـدة التخطـيط والتنـسيق االسـتراتيجي        قـو تويف املعتكف، جرى االتفـاق علـى أن           - ٨٢

فريـق األمـم    /كتب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى                 مل التابعة
 ألنشطة األمم املتحـدة     اًطار استراتيجي متكامل مؤقت ليكون أساس     إاملتحدة القطري، بإعداد    

 املناقـشات   باالنتـهاء مـن   الوسـطى، رهنـاً     املضطلع هبا لدعم توطيد السالم يف مجهوريـة أفريقيـا           
وحاملــا . ٢٠١٦-٢٠١٢ للفتــرة ألمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــةاجلاريــة بــشأن إطــار عمــل ا

 اإلطــار املــشترك ســيكون مبثابــةجيــري وضــع إطــار عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة،   
الـسياسية واإلمنائيـة واملتعلقـة      ، وسـيجمع بـني األنـشطة        البلـد ملنظومة األمم املتحدة بأكملها يف      

  .حبقوق اإلنسان واألنشطة اإلنسانية، دعماً لتحقيق رؤية مشتركة
 املتكامل املؤقت مـسائل تتعلـق بـاحلكم         ي اإلطار االستراتيج  سيعاجلويف الوقت نفسه،      - ٨٣

، وتعزيـــز ســـلطة الدولـــة يف املقاطعـــات، واخلـــدمات االجتماعيـــة اإلنـــسان، وحقـــوق الرشـــيد
ــية ــة  األساس ــشاريع القائم ــسالح      يف، وامل ــزع ال ــين، ون ــاع األم ــي، وإصــالح القط ــع احملل  اجملتم

  . والتسريح وإعادة اإلدماج
  

  مالحظات -رابع عشر 
واصل مكتب األمم املتحدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى منـذ                     - ٨٤

وركـز أيـضا علـى      . سي الشامل إنشائه االضطالع بدور رئيسي يف تنفيذ توصيات احلوار السيا        
وستمكن العمليـة اجلاريـة إلعـداد    . سبل تعزيز عمل األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى   

ــة     للمنظمــةاإلطــار االســتراتيجي املتكامــل   ــا رؤي  مــن احلــديث بــصوت واحــد، وأن يكــون هل
ملعقـدة   واعتماد هنج متماسـك ومتناسـق دعمـا للجهـود الوطنيـة للتـصدي للتحـديات ا                 ،واحدة

  . واملتعددة األوجه اليت تواجه البلد
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وأشــجع اللجنــة االنتخابيــة املــستقلة علــى مواصــلة عملــها بــدعم مــن اخلــرباء الــوطنيني   - ٨٥
والــدوليني علــى الــسواء، علــى الــرغم مــن التحــديات الــيت حتــيط باإلعــداد إلجــراء انتخابــات     

 اللجنـة التوجيهيـة لالنتخابـات،       وأناشد اجملتمع الـدويل مـن خـالل       . موثوق هبا وشفافة وشاملة   
وأهيـب أيـضا بالـدول      .  تقدمي الدعم للعملية االنتخابية يف مجهورية أفريقيا الوسـطى         أن يواصل 

األعضاء تقـدمي تربعـات إىل الـصندوق املـشترك للتربعـات الـذي أنـشأه برنـامج األمـم املتحـدة                      
 قـوة الـدفع املتولـدة عـن         وستساعد تلك اجلهود علـى احلفـاظ علـى        . اإلمنائي لدعم االنتخابات  

احلــــوار الــــسياسي الــــشامل وتيــــسري إقامــــة دميقراطيــــة مــــستقرة قائمــــة علــــى ســــالم دائــــم  
  .مستدامة وتنمية
وأدعو حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى ومجيع أصـحاب املـصلحة الـوطنيني التعجيـل                - ٨٦

ــذي جــرى يف كــانون األول      ــشامل ال ــسياسي ال ــذ توصــيات احلــوار ال ــسمرب /بتنفي ، ٢٠٠٨دي
سيما تلك املتعلقة بـاألمن واجلماعـات املـسلحة، ومواصـلة االسترشـاد بـنفس روح توافـق                   وال

  .اآلراء والتشاور الذي ميز احلوار
وقـــد أحطـــت علمـــا بـــالقرار التـــوافقي بتأجيـــل إجـــراء االنتخابـــات وإقـــرار تعـــديلني   - ٨٧

وأهيـب  . عد انتهاء واليتـهم    البقاء يف مناصبهم ب     من دستوريني ميكنان الرئيس واجلمعية الوطنية    
ــع مــن       ــداء مــستوى رفي ــا الوســطى بإب ــة أفريقي ــوطنيني يف مجهوري جبميــع أصــحاب املــصلحة ال
املسؤولية واحتـرام النظـام الدسـتوري واملوافقـة علـى هنـج تـوافقي لـدفع العمليـة االنتخابيـة إىل                      

لجنــة االنتخابيــة ويف ذلــك الــصدد، أود أن أؤكــد علــى احلاجــة احليويــة إىل أن تقــوم ال. األمــام
  . االنتخاباتإلجراءاملستقلة يف أقرب وقت ممكن بوضع جدول زمين واضح وواقعي 

 بشأن املعدل البطـيء لتنفيـذ مراحـل نـزع الـسالح والتـسريح               ينوال يزال القلق يساور     - ٨٨
وسيـساهم اسـتكمال العمليـة يف هتيئـة        . يف إطار عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج        

وميكــن أن يــؤدي أي تــأخري آخــر إىل شــعور باإلحبــاط يف   . مالئمــة إلجــراء االنتخابــات بيئــة 
صـفوف املقــاتلني الــسابقني الــذين ينتظــرون نــزع الــسالح وهــو مــا ميكــن أن يــؤدي إىل إحيــاء  

ويتعني أيضا بذل اجلهود لـضم مجاعـات مـسلحة مل تكـن قـد انـضمت بعـد إىل عمليـة                      . الرتاع
لدفاع الذايت وميليشيات مجاعات كـارا وغـوال ورونغـا اإلثنيـة،            السالم ونزع سالح مجاعات ا    

  .يشملها الربنامج احلايل لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج اليت ال
ــشديد إزاء     - ٨٩ ــالقلق ال ــعر ب ــاءوال أزال أش ــك    اختف ــيما يف تل ــسياسيني، ال س ــاء ال  الزعم

اشد سلطات مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى        وأن. من عملية السالم واملصاحلة الوطنية    اهلشة  املرحلة  
ــسياسيني      ــاء الـ ــالمة الزعمـ ــة سـ ــشدة بكفالـ ــة بـ ــل ملتزمـ ــداث وأن تظـ ــيح تلـــك األحـ  -توضـ

 وفقـا لقـرار جلنـة       بـانغي العسكريني الذين انضموا إىل عملية الـسالم والـذين يقيمـون حاليـا يف               
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 /ل يف حزيـــراناملتابعـــة الـــيت أُنـــشئت مبوجـــب اتفـــاق الـــسالم الـــشامل الـــذي ُوقـــع يف ليربافيـــ
  .٢٠٠٨ يونيه
وأرحب باجلهود اجلارية لتسريح وإعادة إدماج األطفال املرتبطني جبماعات املتمـردين             - ٩٠

ومن املهم مع ذلك معاجلة استمرار حالة اإلفالت من العقـاب،           . واجلماعات املسلحة األخرى  
رام الــــيت تــــؤدي إىل اســــتمرار أجــــواء انتــــهاكات حقــــوق اإلنــــسان والفــــساد وعــــدم احتــــ 

  .القانون سيادة
وأشجع العناصر الفاعلة اإلقليمية على مواصـلة جهودهـا لتعزيـز تعـاون كـل منـها مـع                     - ٩١

.  ال سيما يف ما يتعلق بتبـادل املعلومـات بـشأن التطـورات األمنيـة الـسلبية يف املنطقـة                    ،األخرى
وأؤيــد ثــين علــى اجلهــد اإلقليمــي للتــصدي خلطــر جــيش الــرب للمقاومــة   هــذا الــسياق، أُ ويف
  .اجلهد ذلك
وأود أن أعرب عن تقديري للجهود البنـاءة للمجتمـع الـدويل، مبـا يف ذلـك جلنـة بنـاء                       - ٩٢

وأثــين علــى جهــود جلنــة األمــم  . الــسالم، لــدعم عمليــة الــسالم يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى  
 توصـيات  وأؤيـد . املتحدة االستشارية الدائمة املعنية مبسائل األمن يف مجهورية أفريقيا الوسـطى  

   إىل٢٦االجتمــــاع الــــوزاري الــــثالثني للجنــــة، الــــذي ُعقــــد يف كينــــشاسا يف الفتــــرة مــــن   
  .٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠
وأود أيــضا أن أعيــد تأكيــد تقــديري لإلســهام املتعــدد القطاعــات للــشركاء اإلقليمــيني   - ٩٣

االقتصادية لـدول   والدوليني، مبا يف ذلك اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، واجلماعة           
وســـط أفريقيـــا، واالحتـــاد األفريقـــي، واالحتـــاد األورويب، واملنظمـــة الدوليـــة للبلـــدان الناطقـــة   

  .بالفرنسية، لدعمهم املستمر لعملية السالم واملصاحلة الوطنية يف مجهورية أفريقيا الوسطى
 مجهوريـة   يف وختاما، أثين علـى مـوظفي مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم                   - ٩٤

، برئاسة ممثليت اخلاصة، وكذلك جممـل الفريـق القطـري لألمـم املتحـدة للعمـل                 أفريقيا الوسطى 
ويـساورين األمـل يف أن تـساهم        . اهلام الـذي أجنـزوه حـىت اآلن مـن أجـل إمتـام عمليـة اإلدمـاج                 

أداء اخلــدمات األكثــر بــأنــشطة األمــم املتحــدة للتنــسيق املعــزز يف إحــداث طفــرة يف مــا يتعلــق  
  .اتساما بالفعالية واملساعدة يف دعم السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى

  


